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Datum  2015-01-22 
Plats  Trygg Hansas konferensrum 
Närvarande Ann-Katrin Simonsson, Eva Sandin, Eva Larsson, Sylvia Kårbring, Britt 

Wickman, Monica Eriksson, Eva Lickander 
 
 
 
 
1 Mötet öppnades av ordförande, Eva Lickander som hälsade alla välkomna till 

årets första möte. 
 
2 Dagordningen, 

Fastställdes 
 
3 Föregående protokoll  

nr 9 lästes igenom och godkändes. 
 
4 Ekonomi 

Ekonomin stabil. Budgeten gjordes klar och kassören meddelade att revision 
kommer att ske inom kort. 
Alla avgifter för 2014 har kommit in. 
Skall informeras om att medlemsavgifter för 2015 skall betalas in innan 31/1 för 
att man ska ha rösträtt på årsmötet. 

 
5 Årsmötet 
 Endre Bygdegård är bokad till årsmötet.  
 Verksamhetsplanen samt verksamhetsberättelsen görs klara. 
 För förtäring på mötet kommer att bli en kostnad på 50;-. Ordförande kollar 

kostnad och möjlighet att ta buffé från Hamnkaféet i Klintehamn, alternativt 
bufféplanka från ICA Atterdags. 

 Om det behövs bakar Britt Wickman bröd till buffén, vi andra bakar kaffekakor. 
 Vi ber vår instruktör Bitte om danslista till öppna dansen. 
 Yvonne Larsson, tidigare ordförande i föreningen ska tillfrågas som ordförande 

för mötet. 
 Blomma ska inköpas som tack för detta. Så även till dem som gjort stora insatser 

inom arbetsgrupperna. 
 Styrelsen kommer att skriva ut några exemplar var av årsmöteshandlingarna så 

vi avstår att lämna in för tryckning i år. 
 
 



6 Skrivelser & Rapporter 
 Ordförande rapporterar från medlemsmötet och lämnar noteringar från detta. 
 Inga önskemål eller klagomål inkom utan alla verkar nöjda. 
 
 En skrivelse inkommit från en medlem som endast dansat två/tre gånger under 

hösten där hon undrar om kursavgiften kan återbetalas. Styrelsen bestämmer att 
ny medlemsavgift för 2015 ska betalas, i övrigt kan höstens kursavgift föras 
över till våren om avsikten är att delta i en kurs. 

 
7 Övriga frågor 
 Behövs en omgång klädförsäljning i vår? Vi ska höra i kurserna om önskemål 

finns. 
 Eva Sandin informerar om vuxenskolan och listrapporteringen dit. 
 Monica Eriksson undrar huruvida det ska skrivas ut medlemskort i år. Då det 

inte verkar som att de fyller någon direkt funktion bestämmer vi att i nuläget 
avstå, men att på årsmötet fråga medlemmarna om det är ett önskemål. 

 En ny stämpel innehållande både logga och organisationsnummer ska beställas 
 
9 Nästa sammanträde 
 Bestäms till torsdag den 17/2 2015  kl 17:30 på Trygg Hansa. 
  
10 Ordförande tackar alla och avslutar mötet. 
 
 

Vid Protokollet  Justeras 
 
 
 
Sylvia Kårbring  Eva Lickander 
 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


